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In some hands, history can be an inspirational and rewarding subject, yet in
others it can seem dry and of little relevance. Learning to Teach History in the
Secondary School, now in its fifth edition and established as one of the leading
texts for all history student teachers, enables you to learn to teach history in a
way that pupils will find interesting, enjoyable and purposeful. It incorporates a
wide range of ideas about the teaching of history with practical suggestions for
classroom practice. The fifth edition has been thoroughly updated in the light of
recent developments in the field of history education. The book contains chapters
on: • Purposes and benefits of school history • Planning strategies • Teaching
approaches and methods • Developing pupils’ historical understanding •
Ensuring inclusion • New technologies in the history classroom • Assessment
and examinations • Your own continuing professional development Each chapter
includes suggestions for further reading, weblinks to useful resources and a
range of tasks enabling you to put learning into practice in the classroom. Written
by experts in the field, Learning to Teach History in the Secondary School offers
all training and newly qualified teachers comprehensive and accessible guidance
to support the journey towards becoming an inspirational and engaging history
teacher.
This book is more than just a Mock Paper by referring GCSE Chinese Second
Language (0547) 2020 Paper 2 Reading ????????(??)????, ???? Cambridge
IGCSE Mandarin Chinese - Foreign Language (0547) This syllabus is designed
for learners who are learning Mandarin Chinese as a foreign language. The aim
is to develop an ability to use the language effectively for practical
communication. The course is based on the linked language skills of listening,
reading, speaking and writing, and these are built on as learners progress
through their studies. The syllabus also aims to offer insights into the culture of
countries where Mandarin Chinese is spoken, thus encouraging positive attitudes
towards language learning and towards speakers of other languages. In 2021
Edition, we add: Vocabulary Builder and Expansion ?????????: Reading Skills
????? Writing Skills ????? Listening Skills ????? Speaking Skills ???????
Examination Skills & Explanations: ???? By referring to Cambridge IGCSE
Chinese, Edexcel IGCSE Chinese (another two examination board) and HSK
(Chicness Proficiency Test), IB Chinese Syllabus, AP Chinese, SAT Chinese,
Online Chinese Courses, BCT (Business Chinese), combining our 25 years’
experience in Teaching and editing our own materials, here is the “LIFE
SAVING” book called by many students for their exams. The book give a quick
revision for your coming exam! Thanks for your support for us creating better
contents for you! It takes our years’ painful effort to edit. Grab it!
Het zoontje van Kino, een arme parelvisser in Mexico, wordt gebeten door een
schorpioen. Hij en zijn vrouw Juana hebben geen geld voor de dokter, maar Kino
duikt een parel op, zo groot dat deze vondst hun leven voorgoed zal veranderen.
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Al snel wordt in het dorp en daarbuiten bekend dat ze plotseling rijk zijn. Het
gezin strijdt tegen vooroordelen, jaloezie, dieven en bedrog. Ze beginnen te
vermoeden dat de parel hun geen geluk zal brengen. Als Juana op een avond
besluit de parel terug in zee te gooien, loopt alles uit de hand. Hun leven
verandert inderdaad, maar heel anders dan ze hadden gehoopt...
In dit boeiende, langverwachte eerste deel van zijn presidentiële memoires
vertelt Barack Obama het verhaal van zijn onwaarschijnlijke odyssee van een
jongeman die op zoek is naar zijn identiteit tot de leider van de vrije wereld. Hij
schrijft in buitengewoon persoonlijke bewoordingen over de jaren waarin hij
politiek werd gevormd en over de bepalende momenten in de eerste termijn van
zijn historische presidentschap - een roerige periode vol dramatische
veranderingen. Obama neemt de lezer aan de hand op een fascinerende reis,
die voert van zijn eerste politieke aspiraties en de cruciale overwinning in de
voorverkiezingen van Iowa - waarin de kracht van grassroots-activisme aan het
licht kwam - tot de revolutionaire avond van 4 november 2008, toen hij werd
gekozen tot 44ste president van de Verenigde Staten en daarmee de eerste AfroAmerikaan werd die het hoogste ambt in het land zou bekleden. In zijn
bespiegelingen over het presidentschap toont hij op een bijzondere en
scherpzinnige wijze welke mogelijkheden en beperkingen presidentiële macht
met zich meebrengt, en daarnaast biedt hij ons een uniek inzicht in de dynamiek
van de Amerikaanse partijpolitiek en de internationale diplomatie. Obama neemt
de lezer mee tot in het Oval Office en de Situation Room van het Witte Huis,
maar ook naar steden als Moskou, Caïro en Peking. We zijn getuige van zijn
overwegingen bij het samenstellen van zijn kabinet, hoe hij worstelt met een
mondiale financiële crisis, Vladimir Poetin inschat, schijnbaar onoverbrugbare
conflicten beteugelt om zijn wet op de gezondheidszorg te verwezenlijken, botst
met zijn generaals over de te volgen strategie in Afghanistan, hervormingen op
Wall Street doorvoert, doortastend optreedt na de ramp met de Deepwater
Horizon en opdracht geeft tot Operatie Neptune's Spear, die leidt tot de dood van
Osama bin Laden. Een beloofd land is een bijzonder intiem en persoonlijk boek het verhaal over een man die historische beslissingen neemt, over het rotsvaste
geloof van de opbouwwerker die op de proef wordt gesteld op het wereldpodium.
Obama is openhartig over de moeilijkheden die hij ondervond toen hij als zwarte
Amerikaan president wilde worden, waarbij hij de verwachtingen verpersoonlijkte
van een generatie die werd geïnspireerd door de boodschap van hoop en
verandering en de morele problemen trotseerde die besluitvorming op het
hoogste niveau met zich meebrengt. Obama is openhartig over de krachten die
hem in eigen land en elders tegenwerkten, eerlijk over de invloed die het verblijf
in het Witte Huis had op zijn vrouw en kinderen. Daarnaast is hij niet
terughoudend in het delen van zijn onzekerheden en teleurstellingen. Toch wijkt
hij nooit af van zijn overtuiging dat binnen het geweldige, zich voortdurend
ontwikkelende Amerikaanse experiment vooruitgang altijd mogelijk is. Dit fraai
geschreven en krachtige boek getuigt van Barack Obama's inzicht dat
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democratie geen geschenk van boven is, maar iets dat is gestoeld op
inlevingsvermogen en wederzijds begrip, iets waaraan we samen voortbouwen,
elke dag weer.
Op zesendertigjarige leeftijd wordt de briljante en ambitieuze neurochirurg Paul
Kalanithi gediagnosticeerd met stadium IV longkanker. Van de ene op de andere
dag verandert hij van een arts die levens redt in een patiënt die moet vechten
voor zijn eigen leven. De laatste 22 maanden van zijn leven besluit hij zijn grote
ambitie waar te maken: een meesterlijk boek schrijven over zijn bijzondere
levensloop. Wat maakt het leven nog de moeite waard als je de dood in de ogen
kijkt? Wat doe je als al je dromen over een toekomst plaats moeten maken voor
een miserabel noodlot? Wat betekent het om een kind te krijgen en nieuw leven
op aarde te zetten terwijl je eigen leven langzaam wegebt? Paul Kalanithi stierf in
maart 2015, terwijl hij de laatste hand legde aan zijn memoires. Zijn wijze
observaties en rijke inzichten in het leven zijn hartverscheurend. Als adem
vervliegt is een onvergetelijk boek over een naderend einde en de relatie tussen
arts en patiënt van een begenadigd schrijver, die helaas beide rollen moest
vervullen.
If you’re studying for a GCSE in Psychology you’ll need a revision guide that
tells you everything you need to know. This accessible and interactive book
covers all compulsory and all optional topics on the GCSE Edexcel Psychology
syllabus introduced in 2017, including development, memory, psychological
problems, brain and neuropsychology, social influence and research methods. It
summarises the specification material clearly and attractively, enabling you to
easily digest and retain the information ready for your exams. Packed full of
revision ideas and techniques designed to help you cement your knowledge, the
book includes a number of unique and helpful features, such as: Expert tips from
an experienced senior examiner to clarify key points and help you avoid making
common errors Sample exam questions to aid practice Active learning tasks,
such as key definitions and word gaps Double page spreads outlining the studies
you need to know, and their strengths and weaknesses Coverage of the new
compulsory mathematical element which was brought into the specification in
2017 Perfect for revising psychological concepts, theories and studies in relation
to the three critical assessment objectives, Psychology GCSE Revision Guide for
Edexcel is an essential resource for anyone taking a psychology GCSE using the
Edexcel specification.
By referring to Cambridge IGCSE Chinese, Edexcel IGCSE Chinese (another
two examination board) and HSK (Chicness Proficiency Test), IB Chinese
Syllabus, AP Chinese, SAT Chinese, Online Chinese Courses, BCT (Business
Chinese), combining our 26 years’ experience in Teaching and editing our own
materials, here is the “LIFE SAVING” book called by many students for their
exams. This book gives students a quick revision for their coming exam! Our 26
years' expertise are shared with you here! Grab it! Thanks for your support for us
creating better contents for you! Cambridge IGCSE Mandarin Chinese - Foreign
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Language (0547)This syllabus is designed for learners who are learning
Mandarin Chinese as a foreign language. The aim is to develop an ability to use
the language effectively for practical communication. The course is based on the
linked language skills of listening, reading, speaking and writing, and these are
built on as learners progress through their studies. The syllabus also aims to offer
insights into the culture of countries where Mandarin Chinese is spoken, thus
encouraging positive attitudes towards language learning and towards speakers
of other languages. In 2021 Edition, we add: Vocabulary Builder and Expansion
?????????; Reading Skills ????; Writing Skills ????; Listening Skills ????;
Speaking Skills ??????; Examination Skills & Explanations: ????
Nog altijd worden ons dagelijks vele feiten als de enige en absolute waarheid
gepresenteerd. Wie kritisch blijft en die feiten tegen het licht houdt, merkt dat veel
van onze algemene kennis onjuist is.Het grote boek van nutteloze kennis bewijst
maar weer eens dat alles wat je altijd zeker dacht te weten hopeloos achterhaald
is. Wist u bijvoorbeeld:Dat sinaasappels helemaal niet oranje zijn?Hoeveel water
een mens per dag écht nodig heeft?Dat Napoleon helemaal niet zo klein was als
iedereen denkt?Hoe groot de kans is dat een muntstuk op de 'kop'-zijde valt?Dat
een vis eigenlijk helemaal geen vis is?Het grote boek van nutteloze kennis is het
nieuwste boek van John Lloyd en John Mitchinson, het dynamische duo achter
de populaire en hilarische quiz QI, gepresenteerd door de aartskomiek en
rasintellectueel Stephen Fry. Hun QI-boeken verschijnen in 26 talen, in totaal
werden er wereldwijd al meer dan 1,2 miljoen exemplaren verkocht.
Na een verboden liefdesverhouding blijft een jonge Brit in Frankrijk, waar hij tijdens de Eerste
Wereldoorlog in de hel van de loopgraven terechtkomt.
De dieren op een boerderij komen in opstand tegen hun meester de mens en nemen zelf de
macht in handen. De varkens, die lang tevoren in het geheim hebben leren lezen en schrijven,
werpen zich op als de natuurlijke leiders van de revolutie. Zij staan immers op een hoger
intellectueel peil dan de andere dieren. Ze breiden hun voorrechten steeds verder uit en
vormen een nieuwe elite, even oppermachtig als de oude heersers. De catastrofale
ineenstorting van deze gemeenschap kan ten slotte niet uitblijven. Animal Farm, geschreven in
1943, is een klassiek geworden satire op een totalitaire staat en samenleving, die vandaag de
dag nog niets aan zeggingskracht heeft verloren.
A new series of bespoke, full-coverage resources developed for the 2015 GCSE Mathematics
qualifications. Endorsed for the Edexcel GCSE Mathematics Foundation tier specification for
first teaching from 2015, this Student Book provides full coverage of the new GCSE
Mathematics qualification. With a strong focus on developing problem-solving skills, reasoning
and fluency, it helps students understand concepts, apply techniques, solve problems, reason,
interpret and communicate mathematically. Written by experienced teachers, it also includes a
solid breadth and depth of quality questions set in a variety of contexts. GCSE Mathematics
Online - an enhanced digital resource incorporating progression tracking - is also available, as
well as a free Teacher's Resource, Problem-solving Books and Homework Books.
Helen Macdonald, een ervaren valkenier, had nooit de behoefte een van de allerfelste
roofvogels af te richten: de havik. Maar dan sterft plotseling haar vader, de bekende fotograaf
en valkenier Alisdair Macdonald, in Londen, midden op straat. Overweldigd door rouw en
verdriet besluit Helen een havik te nemen om haar verlies te verwerken. Door het vurige dier te
temmen verkent ze haar grenzen en verandert haar leven voorgoed. In De H is van havik
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beschrijft Helen Macdonald hoe ze haar havik, Mabel, stapje voor stapje tam maakt. Het is een
roerend en humoristisch relaas over rouwverwerking en de aantrekkingskracht van een
buitengewoon beest. Macdonald betreedt onontgonnen gebied met dit hartveroverende boek
dat tegelijkertijd een memoir, een boek over de natuur en een spirituele queeste is, en waarin
ze onderzoekt of de dood zich laat verzoenen met het leven en de liefde.
Written by a senior examiner, Brian Ellis, this Edexcel AS Business Studies/Economics &
Business Student Unit Guide is the essential study companion for Unit 1: Developing New
Business Ideas.
This book is more than just a Mock Paper by referring GCSE Chinese Second Language
(0547) 2020 Paper 3 Reading ????????(??)????, ???? Cambridge IGCSE Mandarin Chinese Foreign Language (0547) This syllabus is designed for learners who are learning Mandarin
Chinese as a foreign language. The aim is to develop an ability to use the language effectively
for practical communication. The course is based on the linked language skills of listening,
reading, speaking and writing, and these are built on as learners progress through their
studies. The syllabus also aims to offer insights into the culture of countries where Mandarin
Chinese is spoken, thus encouraging positive attitudes towards language learning and towards
speakers of other languages. In 2021 Edition, we add: Vocabulary Builder and Expansion
?????????: Reading Skills ????? Writing Skills ????? Listening Skills ????? Speaking Skills
??????? Examination Skills & Explanations: ???? By referring to Cambridge IGCSE Chinese,
Edexcel IGCSE Chinese (another two examination board) and HSK (Chicness Proficiency
Test), IB Chinese Syllabus, AP Chinese, SAT Chinese, Online Chinese Courses, BCT
(Business Chinese), combining our 25 years’ experience in Teaching and editing our own
materials, here is the “LIFE SAVING” book called by many students for their exams. The book
give a quick revision for your coming exam! Thanks for your support for us creating better
contents for you! It takes our years’ painful effort to edit. Grab it!
A highly practical resource for special educators and classroom teachers, this book provides
specific instructional guidance illustrated with vignettes, examples, and sample lesson plans.
Every chapter is grounded in research and addresses the nuts and bolts of teaching math to
students who are not adequately prepared for the challenging middle school curriculum.
Presented are a range of methods for helping struggling learners build their understanding of
foundational concepts, master basic skills, and develop self-directed problem-solving
strategies. While focusing on classroom instruction, the book also includes guidelines for
developing high-quality middle school mathematics programs and evaluating their
effectiveness.
Gifty is een briljante studente neurowetenschap aan de universiteit van Stanford. Haar drijfveer
is de fatale overdosis van haar broer, verslaafd aan pijnstillers, en de depressie van haar
moeder. Gifty is vastberaden om de wetenschappelijke oorzaak te vinden van al het verdriet
en lijden dat haar leven domineert. Dan zet een telefoontje haar eenzame leven in haar
laboratorium volledig op zijn kop. Haar moeder wil zelfmoord plegen en ten einde raad neemt
Gifty haar in huis. Het brengt haar weer terug naar het geloof dat zoveel houvast gaf in haar
jeugd. De kerk waar ze in opgroeide beloofde verlossing, maar gaf nooit duidelijkheid hoe die
te bereiken. Terwijl haar moeder in bed blijft liggen worstelt Gifty tussen geloof en wetenschap,
en zoekt naar een manier om haar liefde voor haar familie in daden om te zetten. Verheven
koninkrijk is een ontroerend portret van een Ghanees immigrantengezin in de vs dat zucht
onder het juk van verdriet, depressie en verslaving. Het is een wonderschoon geschreven en
emotioneel zeer beladen opvolger van het fenomenale Weg naar huis, en is de meesterproef
van het literaire talent Yaa Gyasi.

Written by a senior examiner, Rod Beavon, and revised by George Facer, this
Edexcel AS Chemistry Student Unit Guide is the essential study companion for
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Unit 2: Application of Core Principles of Chemistry.This full-colour book includes
all you need to know to prepare for your unit exam: clear guidance on the content
of the unit, with topic summaries, knowledge check questions and a quickreference index examiner's advice throughout, so you will know what to expect in
the exam and will be able to demonstrate the skills required exam-style
questions, with graded student responses, so you can see clearly what is
required to get a better grade
Related Products: KDP Cambridge IGCSE Chinese 0547-11 Paper 1 2020
Listening ??????????????- IGCSE Chinese as a Foreign Language Mock Paper
by referring 2020 May/June ???? ISBN: 9798590894628 http://edeo.biz/27931?
KDP CIE IGCSE Chinese 0547-21 2020 Paper 2 Reading; ????????(??)???? CIE
IGCSE Chinese 0547-21 Intensive Reading Revision - By referring to 2020
Reading Paper 2 with Reading Skills, Explanations, Vocabulary ISBN:
9798599226284 http://edeo.biz/28105? KDP CIE IGCSE Chinese Foreign
Language (0547-22) 2020 Paper 2 Set 2 Reading and Writing ????????(??)????
-???? ???? Mock Paper with Edeo Expanded Explanations, and Examination
Skills, Tips ISBN: 9798704223788 http://edeo.biz/28199? CIE IGCSE Chinese
Foreign Language (0547-23) Intensive Reading Revision - A Quick Reference to
past Exam 2018 Reading Paper 3 with Detail Reading Skills, Explanations,
Vocabulary Builder and Expansion ISBN: 9798566350752 http://edeo.biz/27377?
Cambridge IGCSE Mandarin Chinese - Foreign Language (0547) This syllabus is
designed for learners who are learning Mandarin Chinese as a foreign language.
The aim is to develop an ability to use the language effectively for practical
communication. The course is based on the linked language skills of listening,
reading, speaking and writing, and these are built on as learners progress
through their studies. The syllabus also aims to offer insights into the culture of
countries where Mandarin Chinese is spoken, thus encouraging positive attitudes
towards language learning and towards speakers of other languages. In 2021
Edition, we add: Vocabulary Builder and Expansion ?????????: Reading Skills
????? Writing Skills ????? Listening Skills ????? Speaking Skills ???????
Examination Skills & Explanations: ???? By referring to Cambridge IGCSE
Chinese, Edexcel IGCSE Chinese (another two examination board) and HSK
(Chicness Proficiency Test), IB Chinese Syllabus, AP Chinese, SAT Chinese,
Online Chinese Courses, BCT (Business Chinese), combining our 25 years’
experience in Teaching and editing our own materials, here is the “LIFE
SAVING” book called by many students for their exams. The book give a quick
revision for your coming exam! Thanks for your support for us creating better
contents for you! It takes our years’ painful effort to edit. Grab it!
Een gewoonte voltrekt zich in onze hersenen in niet meer dan drie stappen: de
aansporing (ik heb een vieze smaak in mijn mond) gevolgd door de
routinehandeling (ik neem een kauwgommetje) resulterend in de beloning (dat is
lekker fris!). Je bewust worden van dit proces is een sleutel tot succes op vele
gebieden: het kan de productiviteit op je werk verhogen en je creativiteit
Page 6/11

Read Free Best Guess Paper 2 Edexcel Maths
vergroten.
Het boek Henry, de opvolger van Wolf Hall, gaat over de val van Anne Boleyn,
de tweede vrouw van Hendrik viii en moeder van de toekomstige koningin
Elizabeth i. Hilary Mantel legt de nadruk op de korte periode van Anne Boleyns
neergang en de cruciale rol die Thomas Cromwell opnieuw speelt om Hendrik viii
ter wille te zijn. In 2019 verschijnt het langverwachte derde deel van Mantels
Cromwelltrilogie: De spiegel en het licht. Over de hele wereld wordt met spanning
uitgekeken naar de roman over Cromwells laatste levensjaren als de rechterhand
van de grillige Hendrik viii.
Lev is op weg naar Groot-Brittannië om werk te vinden, zodat hij zijn moeder en
dochter in Oost-Europa geld kan sturen. Door de ogen van de economische
migrant kunnen we een blik werpen op Engeland, Londen, de typische
‘Engelsheid’ en de mysterieuze rituelen die daarbij horen. Lev vindt werk in een
restaurant. Eerst als bordenwasser, maar later weet hij op te klimmen. Zijn
onverwachte talent levert hem nieuwe vriendschappen op, stelt hem voor
dilemma’s en zal hem ook de mogelijkheid bieden de weg naar huis terug te
vinden.
Cambridge IGCSE Mandarin Chinese - Foreign Language (0547)This syllabus is
designed for learners who are learning Mandarin Chinese as a foreign language.
The aim is to develop an ability to use the language effectively for practical
communication. The course is based on the linked language skills of listening,
reading, speaking and writing, and these are built on as learners progress
through their studies.The syllabus also aims to offer insights into the culture of
countries where Mandarin Chinese is spoken, thus encouraging positive attitudes
towards language learning and towards speakers of other languages. In 2021
Edition, we add: Vocabulary Builder and Expansion ?????????:Reading Skills
?????Writing Skills ?????Listening Skills ?????Speaking Skills
???????Examination Skills & Explanations: ???? By referring to Cambridge
IGCSE Chinese, Edexcel IGCSE Chinese (another two examination board) and
HSK (Chicness Proficiency Test), IB Chinese Syllabus, AP Chinese, SAT
Chinese, Online Chinese Courses, BCT (Business Chinese), combining our 25
years’ experience in Teaching and editing our own materials, here is the “LIFE
SAVING” book called by many students for their exams. The book give a quick
revision for your coming exam! Thanks for your support for us creating better
contents for you! It takes our years’ painful effort to edit. Grab it!
Marc Dane is een MI6 field agent die thuis achter de computer werkt, maar als hij
de enige overlevende is van een gewelddadige aanval op zijn team, bevindt hij
zich plots middenin de actie. Wanneer alle bewijzen Marc als verrader aanwijzen,
volgt een race tegen de klok om zijn naam te zuiveren. Terwijl hij eigenlijk
niemand kan vertrouwen, moet hij gedwongen samenwerken met de Rubicon
groep en hun leider Lucy Keyes, een ex-militair die weet hoe het voelt om een
outsider te zijn. Een terroristische aanval dreigt en alleen Lucy en Marc kunnen
die stoppen voor het te laat is.
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Written by a senior examiner, Christine Brain, this Edexcel A2 Psychology
Student Unit Guide is the essential study companion for Unit 4: How Psychology
Works.This full-colour book includes all you need to know to prepare for your unit
exam: clear guidance on the content of the unit, with topic summaries, knowledge
check questions and a quick-reference index examiner's advice throughout, so
you will know what to expect in the exam and will be able to demonstrate the
skills required exam-style questions, with graded student responses, so you can
see clearly what is required to get a better grade
Indexes the Times, Sunday times and magazine, Times literary supplement, Times
educational supplement, and the Times higher education supplement.
Do you need help writing A level Politics essays?The best way to revise for your A level
Politics exam is to practice writing essays and I have written this A level Politics revision
guide to help you do exactly that.This is no ordinary A level Politics book! It has:*Over
150 practice A-level Politics exam questions for 2021. *Includes 25 source
questions.*Links to online exemplar answers and resources.I have combed through the
specifications, spoken to the Edexcel exam board, consulted the wise and come up
with questions that I think cover most of the course. I tell my students, go into the exam
expecting that you have already covered most of the paper. And I can report back, even
the sceptics come out of their exams happy. For sure, you cannot predict the paper,
neither can you second-guess the slightly twisted minds of the examiners when they
throw out a tough question. But you can prepare. So there's no time to lose. If you do
need to be reminded of content, go to www.alevelpolitics.com/courses to access the
content for each topic together with videos and resources. If you need ideas, search for
an essay on my site from which you can learn. If you need examples, access my A
level Politics podcast. But don't make excuses. So, I wish you all the best as you begin
your A level Politics revision and drop me an email to tell me how you are getting on.Jal
Patel Head of Politics Editor of www.alevelpolitics.com
CIE IGCSE Chinese Second Language (0547-21) 2020 Paper 2 Set 1, Reading and
Writing -Mock Paper with Edeo Expanded Explanations, and Examination Skills, Tips
This book is more than just a Mock Paper by referring GCSE Chinese Second
Language (0547) 2020 Paper 2 Reading ????????(??)????, ???? In 2021 Edition, we
add: Vocabulary Builder and Expansion ?????????: Reading Skills ????? Writing Skills
????? Listening Skills ????? Speaking Skills ??????? Examination Skills &
Explanations: ???? By referring to Cambridge IGCSE Chinese, Edexcel IGCSE
Chinese (another two examination board) and HSK (Chicness Proficiency Test), IB
Chinese Syllabus, AP Chinese, SAT Chinese, Online Chinese Courses, BCT (Business
Chinese), combining our 25 years’ experience in Teaching and editing our own
materials, here is the “LIFE SAVING” book called by many students for their exams.
The book give a quick revision for your coming exam! Thanks for your support for us
creating better contents for you! It takes our years’ painful effort to edit. Grab it!
Usual Revision Guide style with a topic graphically presented on each A4 page coverage of all AS/A Level specifications for the subject.
President Tucker van de Verenigde Staten beleeft een gruwelijke nachtmerrie. Zijn
herverkiezingscampagne wordt overschaduwd door zijn affaire en tot overmaat van
ramp is zijn vrouw, first lady Grace Tucker, verdwenen. Het is aan Sally Grissom, hoofd
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van de presidentiële bewakingsdienst, om de first lady op te sporen. Heeft Grace zich
teruggetrokken om te ontsnappen aan het bedrog van haar man en alle mediaaandacht? Of is er meer aan de hand en is de first lady in gevaar? De first lady is een
meeslepende thriller vol intriges, geheimen en verrassingen. Een beklemmend verhaal
over macht, overspel, chantage en de vraag wie je kunt vertrouwen.
De jonge jurist Arthur Kipps krijgt de opdracht om de begrafenis van Alice Drablow bij te
wonen en haar nalatenschap uit te zoeken. Wat hij niet weet is dat er achter de
gesloten luiken van haar grote huis tragische geheimen schuilgaan. Pas wanneer hij bij
de begrafenis een glimp opvangt van een jonge vrouw met een uitgeteerd gelaat, die
geheel gekleed is in het zwart, bekruipt hem een ongemakkelijk gevoel
William Stoner wordt aan het einde van de negentiende eeuw geboren als zoon van
een arme boerenfamilie. Tot groot verdriet van zijn ouders kiest hij voor een carrière als
docent Engels. Hij wijdt zijn leven aan de literatuur en aan de liefde - en faalt op beide
fronten. Zijn huwelijk met een vrouw uit een gegoede familie vervreemdt hem verder
van zijn ouders, zijn carrière verloopt moeizaam en zijn vrouw en dochter keren zich
tegen hem. Een nieuwe liefdesrelatie wordt verbroken om een schandaal op de
universiteit te voorkomen. Stoner sterft uiteindelijk in anonimiteit, zoals ook zijn hele
leven zich in de marge heeft afgespeeld.
De groei naar de volwassenheid van een joodse jongen in New York met een
uitzonderlijk tekentalent brengt zowel voor hemzelf als voor zijn ouders grote
moeilijkheden met zich mee.

De val van een fundamentalist is een intense en ontroerende roman waarin
Mohsin Hamid op verfijnde wijze een klassiek drama over liefde en verval in een
modern verhaal verweeft. In het schemer van de bazaar in Lahore praat een
Pakistaanse man met een geheimzinnige Amerikaan. Als de avond vordert,
neemt de spanning tussen hen toe en wordt duidelijk wat er vooraf ging aan hun
ontmoeting. De Pakistaanse Changez is het levende bewijs dat de Amerikaanse
droom bestaat. Als gaststudent studeert hij cum laude af aan Princeton, wat hem
een prestigieuze baan als financieel analist oplevert. Hij bloeit op in het
bruisende Manhattan en wordt verliefd op de rijke en knappe Erica, die hem in de
New Yorkse society introduceert. De mogelijkheden lijken onbegrensd totdat de
aanslagen van 11 september plaatsvinden. Terwijl de wereld om hem heen is
veranderd, wordt de ontluikende relatie met Erica ruw verstoord door geesten uit
haar verleden. De waarde van macht, geld en zelfs de liefde verliezen hun
betekenis voor Changez en hij neemt een drastisch en onomkeerbaar besluit.
De zoutroute begint in Londen, in het hier en nu. Na de dood van haar vader
vindt Isobel een oud zilveren amulet, gevouwen in een krantenartikel over een
vroegere Sahara-koningin. Geplaagd door akelige herinneringen uit haar vroege
jeugd, besluit ze op vakantie naar Marokko te gaan, op zoek naar haar identiteit.
Dan neemt De zoutroute de lezer mee naar een jaar of dertig geleden, naar het
nomadenvolk dat rechtstreeks afstamt van de legendarische eerste koningin van
de Touareg. Eén van hen, een jonge vrouw genaamd Mariata, wordt gedwongen
te trouwen met een slager in Zuid-Marokko; ze ontvlucht haar lot echter en reist
in haar eentje de Sahara door, op zoek naar haar verloren geliefde.
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Er was een tijd dat liefde het belangrijkste was op aarde. Mensen reisden naar
het einde van de wereld om het te vinden. Ze logen ervoor om het te krijgen. Ze
deden er zelfs een moord voor. Toen werd er, eindelijk, een behandeling voor
gevonden. De regering verlangt nu van haar burgers dat deze tegen liefde
behandeld worden wanneer ze achttien jaar oud worden. Lena Haloway keek
altijd uit naar de dag van haar genezing. Een leven zonder liefde is een leven
zonder pijn: veilig, afgepast, voorspelbaar en gelukkig. Maar vijfennegentig
dagen voor haar behandeling overkomt Lena het onmogelijke: ze wordt verliefd.
Lauren Oliver studeerde af aan de University of Chicago en volgde een Master of
Fine Arts aan New York University. Ze werkte bij een uitgeverij en is nu fulltime
schrijfster. Lauren woont in Brooklyn, New York.
‘Makumbi’s proza is onweerstaanbaar en meeslepend, vol humor, gevoel en
charme – het is briljant en bijtend, poëtisch en genuanceerd. De lezer van De
eerste vrouw wordt beloond met een van opmerkelijkste heldinnen uit de
literatuur en de ongelooflijke eer om aan haar zijde mee te reizen.’ – The New
York Times De eigenwijze Kirabo groeit op bij haar grootouders op het platteland
van Oeganda. Ze wordt omringd door vele vrouwen – grootmoeder, tantes en
een beste vriendin –, maar voelt desalniettemin het gemis van haar moeder, die
ze nooit heeft gekend. Hoewel de familie wanhopig probeert Kirabo in bedwang
te houden, gaat ze op zoek naar antwoorden over haar oorsprong. Zo begint de
zoektocht naar haar eigen plek op de wereld – een reis van het platteland naar
de hoofdstad Kampala, van het veilige nest van de grootouders naar het
onbekende, luxe huis van haar vader. Tegelijkertijd wordt Oeganda geteisterd
door de bloedige dictatuur van Idi Amin. Makumbi schetst het leven in
onvoorspelbare en gewelddadige tijden. De eerste vrouw is een grootse en
tegelijkertijd diep persoonlijke roman over verlangen en opstand, geïnspireerd
door de Oegandese scheppingsmythe en feministische rebellie. Een indringend
portret over wat het betekent om vrouw te zijn in een gezin, in een gemeenschap
en in een land dat vastbesloten lijkt om Kirabo’s ideeën te dwarsbomen. Jennifer
Nansubuga Makumbi (Kampala) schrijft romans en korte verhalen. Ze studeerde
en doceerde Engelse literatuur in Oeganda, voordat ze haar studie in 2001
voortzette in Manchester, Groot-Brittannië, waar ze nu doceert. Met haar debuut
Kintu (Cossee, 2020) won ze diverse prijzen. Het boek wordt bejubeld als dé
grote Oegandese roman, een moderne klassieker, en ontving internationaal
lyrische recensies.
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